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KUZEY TARIHINDE GAOCHELAR2
Söylenceye göre, Chanyü’nün iki kızı varmış, edaları da endamları da pek güzelmiş; halk bu
kızları tanrıça olarak görüyormuş. Chanyü; “Ben bu kızlara nasıl talipler bulacağımı bilmiyorum,
onları Gök Tanrı’ya vermek istiyorum” demiş. Böylece, ülkenin hiç insan olmayan bir yerine yüksek
bir kule (platform?) yaptırıp kızlarını oraya bırakmış ve “Bunları Gök Tanrı kendisine alsın!” demiş.
Üç yıl böyle geçmiş kızların annesi onları geri getirmek istemiş fakat Chanyü “olmaz” demiş… Bir
yıl daha geçmiş ve bu sırada yaşlı bir kurt peyda olmuş, sabah akşam kızların bulunduğu tepeciği
bekler, ulur dururmuş. Tepenin altında kendine bir kovuk kazmış ve oradan ayrılmaz olmuş.
Kızlardan küçük olanı “babam beni buraya, Gök Tanrı’ya gelin olayım diye bıraktı ama şimdi bu
kurt geldi, yoksa tanrının elçisi bu olmasın?” demiş. Tam kurdun yanına inecekmiş ki ablası onu
azarlamış; “Bu sadece bir hayvan, annemi ve babamı utandıracaksın!” Küçük kardeş onu dinlemeyip
aşağı inmiş. Kurdun karısı olmuş [ve pek çok] oğlan çocuğu doğurmuş. [Soyu] daha sonra güçlenip
çoğalmış, bir de devlet kurmuşlar. İşte bu sebeple Koçu/Gaoche halkının insanlarının ciğerleri
[güçlü] olur; bu yüzden sanki kurt ulur gibi uzun hava okurlar. (BS: 3270; WS: 2307)
Gaochelar’ın başkomutanları3 veya generalleri yoktur. Obaların her birinin kendi reisleri,
başbuğları vardır. Mizacen kaba ve hiddetlidirler; obalar, kendi soyundan olanlar yekvücut halinde
akına çıkar, zorluklara birlikte göğüs gerer, birbirlerine canı gönülden4 destek olur, birbirlerinin
arkasını kollarlar. Savaşta piyade birlikleri yoktur, [kendi] baş[kanlarının arkasında] ayrı ayrı akın
yaparlar; birdenbire gelir ansızın çekilirler [ama] uzun süren savaşlarda dayanıksızdırlar. (WS: 2307)
Adetlerine göre çömelerek otururlar, [hal ve tavırları] saygısız [olsa da] birbirlerine haset
etmez, angarya yüklemezler.
Kız alıp [verirken] başlık olarak öküz ve at götürmek zenginlik göstergesidir. [Evlilikleri] söz
keserek akdederler; erkek tarafı [at] arabalarını yığınak yapar ve atlarını çevirir. Kız tarafından
diledikleri atları seçip binmelerini isterler. Ata binenler, çitin arkasından çıktığında, at sahibi çitlerin
dışında durduğu yerde eliyle atı dehleyerek korkutup koşturur, ata binen düşmemeyi başarırsa at
onun olur, ama attan düşerse yeniden at seçebilir. [At seçme oyunu] sayı tamamlanıncaya kadar
devam eder. Tahıl ürünleri yoktur, [bu yüzden, tahıldan] rakı yapmazlar. Gelin aldıkları gün, kadın
erkek [yaşlı genç herkes] bir araya gelir, at sütü (kımız) ve pişmiş et taşıyıp eğlence düzenlerler. Ev
sahipleri misafirlerini karşılar, yürüyüş [sırası ya da alt-üst] makamları yoktur, otağın önünde hep
beraber rahatça oturur, gün bitinceye kadar yiyip-içip eğlenirler [ve] çoğunlukla misafirlerini
alıkoyup geceletirler.5 (WS: 2307)
Ertesi gün, gelin [yeni] evine döneceği zaman bu kez damat tarafı [kızın] ailesinin at
sürüsüne girer ve en iyi atlardan seçebildiği kadar at seçip alırlar. [Kızın] anne ve babası, erkek
kardeşleri [seçilen atlar] için üzülse bile kimse tek söz söylemez. [Ama] dul kalmış kadınların [atlarını]
2

Wei Tarihi Wei Shu 魏書 103. Bölüm ve Kuzey Tarihi Beishi 98. eşleşmekte.

Başkomutan dutong, Önceki Qin yönetiminde (383) görülen bir memuriyet; daha sonra yaygın olarak Tu-tun ile ses
benzerliği dikkat çekici. Tutun, tut- fiil kökünden, tutuk, tutun; “pençe” olması gerekir.
4 Çincesi: 翕然相依; “uyum içinde, birlik içinde, birbirlerine bağlı.”
5 Li Duan 李端《送铜泽王归城》şiirinde şöyle diyor; “Beyimizin ceddini yeni öğrendim, O da Gaochelar’danmış.
Yalnız neşelenmeyi arzulayan bu insanlar [gibi Bey de malını] fakirlerle paylaşıp kendi keyfine bakmalı.” 昔闻公族出，
3

其从亦高车。为善唯求乐，分贫必及疏。

almak olmaz, onlara saygı ve ihtimam gösterilir.
Hayvanlarının [sayısını] ezbere bilirler [ve hayvanları] açık alanda [serbestçe] yayılırlar ama
hırsızlık olmaz. Çok temiz değildirler; gök gürültüsünden (felaketlerden), yıldırımlardan [korkmazlar,
aksine] pek sevinirler. [Şimşek çakıp] gök gürlediğinde, çığlıklarla göğe ot atar, sonra [da bu okları]
bırakarak göç ederler. Bir sonraki yılın güz [mevsiminde] atlar semirdiği zaman, fırtınanın olduğu
yerde toplanır, kurban ettikleri koyunları gömerken ateş yakıp kılıç çekerler. Kadın büyücü (kam)
[esriyerek] kötülükleri kovar. Bu [adet] Çin’deki şeytan çıkarmaya benzer.6 Ayrıca, sürü halinde at
biner ve [geniş] bir daire etrafında dönerler, bunu yüz defa tekrar ederler. [İçlerinden] biri elinde bir
tutam söğüt-meşesiyle gelir; etrafında dönerek bunu [yere] dikerler, bir yandan da süt [veya] yoğurt
dökerek [fidana can suyu verirler].

Çince fuchu 祓除 , önceleri kurban törenleriyle ve saray çevresiyle ilişkili olan bu adet daha sonra halk arasında
yayılmıştır. Kötülükleri kovmak ve iyilik, uğur dilek ve dualarıyla görülür ve biçimsel olarak yöreden yöreye değişkenlik
gösterir.
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